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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ADOÇÃO  DE  DUAS  IRMÃS,  DE  03
(TRÊS)  E  06  (SEIS)  ANOS  DE  IDADE.  DESISTÊNCIA  DA
GUARDA  PROVISÓRIA  DE  FORMA  IMPRUDENTE  PELOS
PAIS ADOTIVOS. CONVIVÊNCIA DURANTE 03 (TRÊS) ANOS.
CRIAÇÃO  DE  VÍNCULO  AFETIVO.  PREJUÍZO  PSÍQUICO
COMPROVADO  POR  LAUDO  JUDICIAL  EMITIDO  POR
PSICÓLOGA  DESTA  CORTE.  SENSAÇÃO  DE  ABANDONO,
ANGÚSTIA,  ANSIEDADE  E  TRISTEZA  POR  PARTE  DAS
INFANTES. ABALO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES
DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DE  MINAS  GERAIS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DA LEI SUBSTANTIVA
CIVIL.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  100  (CEM)  SALÁRIOS
MÍNIMOS.  FIXAÇÃO  PELO  MAGISTRADO  EM  VALOR
RAZOÁVEL.  OFENSORES  QUE  GOZAM  DE  EXCELENTE
SITUAÇÃO  FINANCEIRA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
RECURSO APELATÓRIO DESPROVIDO.

- A adoção tem de ser vista com mais seriedade pelas pessoas que se
dispõem a tal ato, devendo estas ter consciência e atitude de verdadeiros
“pais”, que pressupõe a vontade de enfrentar as dificuldades e condições
adversas que aparecerem em prol da criança  adotada,  assumindo-a de
forma  incondicional  como  filho,  a  fim  de  que  seja  construído  e
fortalecido o vínculo filial.

-  Inexiste vedação legal para que os futuros pais desistam da adoção
quando estiverem com a guarda da criança. Contudo, cada caso deverá
ser analisado com as suas particularidades, com vistas a não se promover
a “coisificação” do processo de guarda.

- O ato ilícito, que gera o direito à reparação, decorre do fato de que os
requeridos buscaram voluntariamente o processo de adoção das menores,
demonstrando  expressamente  a  vontade  de  adotá-las,  obtendo  suas
guardas  durante  um  lapso  de  tempo  considerável  (03  anos),  e,
simplesmente, resolveram devolvê-las, de forma imprudente, rompendo
bruscamente o vínculo familiar que expuseram as crianças, o que implica
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no abandono afetivo, trazendo angústia, ansiedade e tristeza para as infantes.

- No contexto dos autos, o montante de 100 (cem) salários-mínimos arbitrado a
título  de  indenização  por  danos  morais  é  condizente  com as  circunstâncias
fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, bem como observa os
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem implicar  enriquecimento
ilícito das menores beneficiárias, atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o casal
ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

- “A previsão de revogação da guarda a qualquer tempo, art. 35 do ECA, é
medida  que  visa  precipuamente  proteger  e  resguardar  os  interesses  da
criança, para livrá-la de eventuais maus tratos ou falta de adaptação com a
família, por exemplo, mas não para proteger aqueles maiores e capazes que se
propuserem  à  guarda  e  depois  se  arrependeram.”  (TJMG.  AC  nº
1.0024.11.049157-8/002. Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade. J. em
15/04/2014).

- “Embora seja possível desistir da adoção durante o estágio de convivência,
se ficar evidenciado que o insucesso da adoção está relacionado à negligência
e à imprudência dos adotantes e que desta atitude resultou em comprovado
dano  moral  para  o  adotando,  este  deve  ser  indenizado.” (TJMG.  AC  nº
1.0702.14.059612-4/001. Rel. Des. Caetano Levi lopes. J. em 27/03/2018).

- “Apesar de não haver vedação para que os futuros pais adotivos desistam da
adoção, a interpretação legislativa das normas do Estatuto da Criança e do
Adolescente é no sentido de sempre priorizar e resguardar os seus interesses,
não podendo se permitir, pois, a revogação da adoção sob qualquer pretexto.
Nas  relações  de  família  deve-se  exigir  dos  envolvidos  um  dever  jurídico
consistente  na  manutenção  de  um comportamento  ético  e  coerente,  que  se
traduz  na  observância  ao  princípio  da  boa  fé  objetiva  ou  princípio  da
confiança,  sob  pena  de  se  configurar  o  abuso  de  direito,  passível  de  ser
indenizado, com fulcro nos artigos 186 e 187 do Código Civil.” (TJMG. AC nº
1.0194.12.007673-3/001. Rel. Des. Luís Carlos Gambogi. J. em 10/09/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil  pública movida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba no afã de obter a condenação de José Gomes de Sá Neto e de Maria de Fátima Valderlei
Gomes de Sá, na obrigação de indenizar os danos morais causados às infantes Samya Maria Silva
de Oliveira e Silvia Gabriella Silva de Oliveira, irmãs, cuja guarda detiveram por aproximadamente
03 (três) anos, por intermédio de processo de adoção não concluído, em razão de ação de revogação
de guarda provisória ajuizada pelo casal promovido.
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Após  regular  tramitação,  sobreveio  sentença  de  procedência  do  pleito
ministerial, lançada,  às fls. 283/291, pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da
Comarca de Campina Grande, condenando os “requeridos na obrigação de indenizar em danos
morais causados às crianças Samya Maria Silva de Oliveira e Silvia Gabriella Silva de Oliveira,
no montante de 100 (cem) salários-mínimos para ambas, com juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária a partir desta data” - fls. 290.

Irresignados, os demandados interpuseram recurso apelatório,  alegando,
em apertada síntese, que não cabe indenização por dano moral no presente caso, pois a imagem, a
intimidade, a vida privada e a honra das menores não restaram violadas, bem como asseveram que a
devolução das crianças ao abrigo deu-se em razão da rejeição ao ambiente familiar.

Aduzem, ainda, que não têm como suportar tamanho montante indenizatório,
alçado  em 100  (cem)  salários-mínimos,  porquanto  não  residem  em  casa  própria  e  o  único
automóvel que possuem, modelo popular e ano 2013, é financiado.

 
Ao final, pugnam pelo provimento do apelo, no sentido de julgar improcedente

o pedido indenizatório. Subsidiariamente, requerem a minoração da indenização para o patamar de
10% (dez por cento) do valor estabelecido pelo decreto sentencial – fls. 296/304.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público – fls. 306/319.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo – fls. 327/330v.

É o relatório.

VOTO:

Conforme  relatado,  a  questão  é  tormentosa  e  exigiu  redobrada  análise  e,
sobretudo, sensibilidade deste relator. 

Dos autos, extrai-se que José Gomes de Sá Neto e Maria de Fátima Valderlei
Gomes de Sá, casados entre si, com a intenção de adotarem criança ainda bebê, cadastraram-se no
CNA - Cadastro Nacional de Adoção, tendo, posteriormente,  retificado o perfil  cadastrado para
menores de até 07 (sete) anos de idade, sob a justificativa de que aceleraria o processo adotivo.

Tal mudança, de fato, agilizou o procedimento de adoção, tendo o casal sido
contactado pela equipe do juízo de primeira instância acerca da existência de duas irmãs, Samya, de
03 (três) anos, e Silvia Gabriella, de 06 (seis) anos, abrigadas no Lar Doce Aconchego (Campina
Grande), em razão da mãe biológica submetê-las à mendicância e a outras situações de risco, como
trabalho infantil e incentivo ao furto.

Após um período de visitação, as crianças foram colocadas sob os cuidados do
casal recorrente na data de 25/03/2014, em razão de ter sido constatada a presença de vínculos de
afinidade e afetividade. A boa adaptação à família e o desejo de  prosseguir com a adoção também
foram apurados pelo Estudo Psicossocial de fls. 173/176 destes autos. 
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Seis  meses  depois,  em  10/09/2014,  foi  deferida  a  guarda  provisória  das
menores aos apelantes, através de decisão lançada no Processo de Medida Protetiva nº 0018287-
33.2013.815.0011, copia anexa às fls. 178/179 deste caderno processual.

Em  março  de  2017,  após  03  (três)  anos  de  convivência  familiar,  o  casal
ingressou com Ação de Revogação de Guarda Provisória (Processo nº 0035597-13.2017.815.0011),
argumentando  que  as  menores,  na  época  já  com 06  anos  (Samya)  e  09  anos  (Silvia),  tinham
comportamento  agressivo,  praticavam  pequenos  furtos,  não  respeitavam  limites  e  mentiam
compulsivamente, tendo, em julho de 2017, sido acolhido o pedido de revogação.

Esses são os fatos, cabendo a este colegiado decidir acerca da caracterização ou
não de dano moral indenizável.

Pois bem, mesmo que se admita que os comportamentos das infantes possam
ter  ocorrido  conforme  mencionado  pelos  recorrentes,  o  estudo  social  realizado  pela  Psicóloga
Mayra Queiroz Ribeiro de Brito, Analista Judiciária desta Corte, através do Parecer Psicológico
confeccionado  nos  autos  do  Processo  nº  0035597-13.2017.815.0011  (Ação  de  Revogação  de
Guarda Provisória), cópia às fls. 27/28, constatou:

“A partir do discurso das crianças, bem como através dos testes projetivos
aos quais as irmãs foram submetidas, foi  possível  constatar que Samya e
Silvia  possuem vínculo  de  filiação  com o casal  Maria  de  Fátima e  José
Gomes  e  experienciam  atualmente  intensa  angústia  e  sensação  de  culpa
diante do desejo dos guardiões em devolver as meninas que os consideram
como pai e mãe.

Apesar de o casal não reconhecer a legitimidade do afeto de Samya e Silvia,
alegando que as meninas se interessam apenas pelos benefícios materiais,
foi  possível  observar  grande  ansiedade  e  tristeza  por  parte  das  crianças,
diante da expectativa da perda do lar que haviam conquistado.” - fls. 28.

Ao final, o referido parecer psicológico concluiu que:

“É  muito  importante  mencionar  ainda  que  a  interrupção  dos  vínculos
provavelmente ocasionará dificuldades emocionais importantes em ambas as
crianças,  que  já  possuem  histórico  de  abandono,  necessitarão  de
acompanhamento psicólogo prologado. Além disso cumpre mencionar que
as crianças tiveram seus nomes trocados, o que pode ocasionar distúrbios
psicológicos relacionados à identidade” - fls. 28.

Portanto,  podemos concluir  que a separação das crianças  dos pais adotivos,
após longo período de convivência (03 anos), trouxe angústia, ansiedade e tristeza para as infantes,
além de dificuldades emocionais nas crianças.

É incontestável  que a  situação trouxe sensação de abandono para  Samya  e
Silvia,  que,  após  03  (três)  anos  vivenciando  uma  rotina  familiar,  criaram  mais  do  que  uma
expectativa de vida em família, elas desenvolveram um senso de segurança e um vínculo afetivo
com o casal recorrente.
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Nesse sentido, trago à baila as lúcidas palavras de Kátia Regina Maciel, autora
da obra “Curso de direito da criança e do adolescente. Aspectos teóricos e práticos”:

“Quanto mais tempo se passa, mais se forma no adotando o sentimento de
amor e carinho e a sensação de estar sendo aceito em um núcleo familiar,
passando a  sentir  a  segurança  de  ter  uma família;  a  passagem do tempo
forma, mais e mais, o senso de segurança e estar sendo aceito no novo núcleo
familiar.  Quando ocorre a devolução do adotando, após longo decurso do
tempo, sem motivo justo, está sendo cometida grande violência contra aquele,
que está sendo rejeitado.” (MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade.
Curso de direito da criança e do adolescente. Aspectos teóricos e práticos. 6ª
ed. São Paulo: Saraiva. 2013. p.313).

Com efeito, a conduta dos apelantes não foi só inadequada em face dos ditames
da ética, mas também do ponto-de-vista jurídico.

Não se pode aceitar que haja a devolução das adotandas, ao juízo da infância,
nessas situações, impune, pois esse ato violou o direito fundamental à convivência familiar, bem
como foi desrespeitado o princípio da responsabilidade parental.

A responsabilidade parental, a fim de que alcance seus reais efeitos e de fato
proteja as crianças e adolescentes, há que ser entendida em um sentido mais amplo. Assim, este
princípio deve ser aplicado a todos os que figurem no papel dos pais biológicos, exercendo atributos
do poder familiar. Os que exercerem a guarda (mesmo de fato), os tutores e adotantes têm de se
submeter a este princípio.

De forma lúcida, conclui a doutrinadora Kátia Regina Maciel:

“A devolução do adotando no curso do estágio de convivência, por si só, já
uma violência para com este. Ficando demonstrado que os adotantes agiram
com abuso de direito, está caracterizada a prática de ato ilícito,  podendo e
devendo  haver  a  responsabilização  civil  destes.  Contra  eles  deverá  ser
proposta ação de indenização pela prática de dano moral (...).”  (MACIEL,
Kátia  Regina  Ferreira  Lobo  Andrade.  Curso  de  direito  da  criança  e  do
adolescente.  Aspectos  teóricos  e  práticos.  6ª  ed.  São  Paulo:  Saraiva.  2013.
p.313).

No tocante aos argumentos do casal promovido, ora apelante, em relação aos
furtos,  higiene  e  mentiras  das  crianças,  permito-me  citar  esclarecedores  trechos  do  parecer
ministerial refutando tais alegações, as quais, em hipótese alguma, justificam o comportamento dos
recorrentes:

“Sobre o ponto, analisando a circunstâncias em que se deu essa inesperada
rejeição,  salta aos olhos a improcedência dos argumentos dos apelantes em
todo o imbróglio envolvendo as duas crianças, tendo em vista a ‘gravidade
dos  furtos’  narrados  na  oitiva  psicóloga  Mayra  Queiroz  Ribeiro  de  Brito
(comer o sanduíche de um coleguinha na escola; levar um batom da mãe para
a sala de aula) e o fato de que a higiene pessoal de crianças de 06 e 09 anos
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de idade é totalmente de incumbência dos pais e, se estava deficiente, são eles
os responsáveis por tal fato.
Merece destaque ainda a história do suposto comportamento ‘mentiroso’ da
criança mais velha, merecedor de reproche por parte da guardiã. Depreende-
se do depoimento da promovida que ‘o marido tinha o sonho de ter uma filha
com o nome de Natália’ e, por esse motivo, decidiram alterar o prenome da
criança  mais  nova,  registrada  como Samya.  Quando,  de  forma totalmente
natural,  a  menina  mais  velha  quis  ter  seu  nome  modificado  também,
acompanhando assim a irmã mais nova, e passou a dar seu novo nome na
escola,  a  guardiã  entendeu  que  isso  deveria  ser  visto  com desconfiança  e
indício  de  transtorno  de  personalidade.  Por  que  a  mudança  de  nome  é
saudável  quando  originada  nos  desejos  do  guardião,  mas  é  transtorno  se
originada em um desejo da criança? 
Percebe-se claramente que a modificação informal do nome da menina, além
de confundir a mente da criança sobre sua identidade, denota a tentativa de
receber  uma  filha  idealizada,  a  filha  do  sonho,  e  não  as  filhas  reais
corporificadas  nas  crianças  cuja  guarda  os  promovidos  voluntariamente
pleitearam.” - fls. 329. Grifos no original.

A convivência familiar é de fundamental importância para a formação do ser
humano. E a adoção, embora seja uma medida de exceção à regra de preferência do convívio da
família biológica,  estabelece para os pais adotivos os mesmos direitos e obrigações próprios da
relação biológica,  de modo que o casal adotante já previa as dificuldades que enfrentaria ao
adotar duas irmãs, de 03 e 06 anos, que eram submetidas pela mãe biológica à mendicância,
ao trabalho infantil e incentivo ao furto.

Importante  asseverar  que,  apesar  do  art.  35  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente prever que “a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial
fundamentado, ouvido o Ministério Público”, tendo em vista que o ECA dispõe sobre a proteção
integral da criança e do adolescente, concebo que a previsão de revogação da guarda é medida
que visa proteger e resguardar unicamente os interesses da criança, para livrá-la de eventuais
maus tratos  ou falta de adaptação com a família,  como exemplo,  mas não para proteger
aqueles maiores e capazes que se propuserem à guarda e depois se arrependeram. 

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  I.  ADOÇÃO  -  GUARDA  PROVISÓRIA  -
DESISTÊNCIA  DA  ADOÇÃO  DE  FORMA  IMPRUDENTE  -
DESCUMPRIMENTO  DAS  DISPOSIÇÕES  DO  ART.  33  DO  ECA  -
REVITIMIZAÇÃO  DA  CRIANÇA  -  ABUSO  SEXUAL  -  DANOS  MORAIS
CONSTATADOS  -  ART.  186  C/C  ART.  927  DO  CÓDIGO  CIVIL  -
REPARAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE - II - DANOS MATERIAIS -
SUSTENTO REALIZADO  PELO ESTADO -  AUSÊNCIA  DE OBRIGAÇÃO
DOS REQUERIDOS - CONDENAÇÃO INDEVIDA - III. DANOS MORAIS - O
QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSOS PARCOS DOS REQUERIDOS -
CONDENAÇÃO  INEXEQUÍVEL  -  MINORAÇÃO  -  SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. 
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-  A condenação por danos morais daqueles  que desistiram do processo de
adoção, que estava em fase de guarda, de forma abrupta e causando sérios
prejuízos à criança, encontra guarida em nosso direito pátrio, precisamente
nos art. 186 c/c arts. 187 e 927 do Código Civil. A previsão de revogação da
guarda a qualquer tempo, art. 35 do ECA, é medida que visa precipuamente
proteger e resguardar os interesses da criança, para livrá-la de eventuais
maus tratos ou falta de adaptação com a família, por exemplo, mas não para
proteger aqueles maiores e capazes que se propuserem à guarda e depois se
arrependeram.
- O ressarcimento civil é devido face à clara afronta aos direitos fundamentais
da criança e ao que está disposto no art.  33 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.  A  situação  foi  agravada,  visto  que  a  criança  foi  obrigada  a
presenciar  cenas de conjunção carnal e  atos  libidinosos  entre aqueles  que
teriam o dever de protegê-la e as provas constantes nos autos indicam que o
requerido praticava inclusive atos libidinosos com a própria menor. Deve ser
ressaltado que também foi constatada a omissão do Estado, que deveria ter
acompanhado  melhor  o  convívio,  realizando  estudos  psicossociais  com
frequência, e não apenas uma vez nos quase 02 (dois) anos. Ainda assim, a
omissão não neutraliza a conduta dos requeridos que tinham o papel de cuidar
da  infante  e  a  submeteram  a  lamentáveis  situações.”  (TJMG.  AC  nº
1.0024.11.049157-8/002. Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade. J. em
15/04/2014). Grifei.

No que se refere ao dano moral,  não é preciso realizar  grande esforço para
enxergar que se encontra manifestamente configurado, porquanto o ato ilícito, que gera o direito à
reparação, decorre do fato de que os requeridos buscaram voluntariamente o processo de adoção das
menores,  demostrando expressamente a vontade de adotá-las,  obtendo suas guardas durante um
lapso  de  tempo  considerável  (03  anos),  e,  simplesmente,  resolveram  devolvê-las,  de  forma
imprudente, rompendo bruscamente o vínculo familiar que expuseram as crianças, o que implica no
abandono afetivo, trazendo angústia, ansiedade e tristeza para as infantes.

Diante  de  todo  o  exposto,  podemos  concluir  que  a  louvável  pretensão  do
Ministério Público, de buscar o ressarcimento civil com a condenação por danos morais daqueles
que desistiram do processo de adoção - o qual já estava em fase de guarda -, de forma abrupta e
causando sérios prejuízos às crianças, encontra guarida em nosso direito pátrio, precisamente nos
art. 186 c/c arts. 187 e 927 do Código Civil. In verbis: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”

Assim,  nos  termos  do  art.  186  do  CC,  podemos  considerar  a  conduta  dos
requeridos, ora apelantes, ilícita, porquanto violou direitos fundamentais das infantes que estavam
sobre sua proteção,  previstos no art.  15 do Estatuto da Criança e do Adolescente,  tais  como o
respeito, que consiste na inviolabilidade da integridade psíquica e moral da criança, bem como a
dignidade, pois as expuseram a tratamento nocivo e constrangedor.
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Já o art. 187 da Lei Substantiva Civil dispõe:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Neste particular, também se entende que os requeridos cometeram ato ilícito
pois, permanecendo por mais de 03 (três) anos com a tutela das meninas, excederam os limites
impostos  pelo  seu  fim social  e  pela  boa  fé,  utilizando-se  do procedimento  preparatório  para  a
adoção para revitimizar duas irmãs menores que já tinham sofrido bastante com a mãe biológica.

Por sua vez, o art. 927 do CC coloca:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa,  nos casos  especificados  em lei,  ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar,  por sua natureza,  risco para os
direitos de outrem.”

Desse modo, com fulcro nos ditames do Código Civil, configurado o ato ilícito,
devida é a obrigação de reparar os danos que, no caso, foram morais, decorrentes, repito, do brusco
rompimento  do  vínculo  familiar  pelo  casal  adotante,  ora  recorrente,  que  trouxe  sentimento  de
abandono, angústia, ansiedade e tristeza às infantes.

Nesse diapasão, cito julgados da Corte Mineira:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
LEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  OCORRENTE.  GUARDA
PROVISÓRIA.  DESISTÊNCIA  DA  ADOÇÃO  DURANTE  O  ESTÁGIO  DE
CONVIVÊNCIA.  NEGLIGÊNCIA  E  IMPRUDÊNCIA  DOS  ADOTANTES
CARACTERIZADA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  DEVER  DE
INDENIZAR PRESENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.  O  art.  201,  IX,  da  Lei  nº  8.069,  de  1990  -  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente confere legitimidade ativa extraordinária ao Ministério Público
para  ingressar  em  juízo  na  defesa  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis afetos à criança e ao adolescente.
2.  Assim,  o  Ministério  Público  tem  legitimidade  para  propor  ação  civil
pública,  cujo  objetivo  é  responsabilizar  aqueles  que  supostamente  teriam
violado direito indisponível do adolescente.
3. Embora seja possível desistir da adoção durante o estágio de convivência,
se  ficar  evidenciado  que  o  insucesso  da  adoção  está  relacionado  à
negligência e à imprudência dos adotantes e que desta atitude resultou em
comprovado dano moral para o adotando, este deve ser indenizado.
4.  O  arbitramento  da  indenização  pelo  dano  moral  levará  em  conta  as
consequências  da  lesão,  a  condição  socioeconômica  do  ofendido  e  a
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capacidade do devedor. Observados esses elementos, o arbitramento deve ser
mantido.
5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu
em  parte  a  pretensão  inicial,  rejeitada  uma  preliminar.”  (TJMG.  AC  nº
1.0702.14.059612-4/001.  Rel.  Des.  Caetano  Levi  lopes.  J.  em 27/03/2018).
Grifei.

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
REALIZADO NA CONTESTAÇÃO - AUSENTE PROVA DO DEFERIMENTO
EM PRIMEIRO GRAU SOMADO À CONDENAÇÃO NA SENTENÇA AOS
ENCARGOS  DE  SUCUMBÊNCIA  -  APELAÇÃO  QUE  SE  REPORTA  AO
TEMA  -  PRELIMINAR  REJEITADA  -  ADOÇÃO  -  DESISTÊNCIA  PELOS
PRETENSOS  PAIS  ADOTIVOS -  ABUSO DE DIREITO -  VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO  DA  CONFIANÇA  -  DANO  MORAL  CONFIGURADO  -
RECURSO NÃO PROVIDO.
- Requerido o benefício na contestação e sendo o réu condenado na sentença
ao  pagamento  dos  encargos  sucumbenciais,  sem  ressalva,  resta  claro  o
indeferimento do pedido.
-  Na  hipótese,  renovado  o  pedido  de  gratuidade  judiciária  em  sede  de
apelação, deve ser rechaçada a preliminar de deserção.
- O instituto da guarda é significativo e tem ampla repercussão na vida de
crianças e adolescentes, em especial, quando antecede ao processo de adoção.
- Apesar de não haver vedação para que os futuros pais adotivos desistam da
adoção, a interpretação legislativa das normas do Estatuto da Criança e do
Adolescente é no sentido de sempre priorizar e resguardar os seus interesses,
não podendo se permitir, pois, a revogação da adoção sob qualquer pretexto.
-  Nas relações de família deve-se exigir dos envolvidos um dever jurídico
consistente na manutenção de um comportamento ético e coerente, que se
traduz  na  observância  ao  princípio  da  boa  fé  objetiva  ou  princípio  da
confiança,  sob  pena de  se  configurar  o  abuso de  direito,  passível  de  ser
indenizado, com fulcro nos artigos 186 e 187 do Código Civil.
-  Os  danos  morais  devem  ser  arbitrados  à  luz  do  cânone  da
proporcionalidade, em que há relação de causalidade entre meio e fim, entre a
ofensa e os objetivos  da exemplaridade,  e não, da razoabilidade,  aplicável
quando há conflito entre a norma geral e a norma individual concreta, entre o
critério e a medida.”  (TJMG. AC nº 1.0194.12.007673-3/001. Rel. Des. Luís
Carlos Gambogi. J. em 10/09/2015). Grifei.

Com relação à fixação do montante indenizatório, frise-se, inicialmente, que o
valor estipulado não pode ser ínfimo nem abusivo, devendo ser proporcional à dupla função do ins-
tituto do dano moral, quais sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a pu-
nição do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do abalo moral deve atender a critérios como a extensão do
dano, a condição de seu causador, bem como a da vítima, atentando para o aspecto pedagógico da
indenização, isto é, deve servir de advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abs-
tenham de praticar tais atos.
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No caso, conforme já mencionado, o prejuízo sofrido pelas crianças é imensu-
rável, de modo que, como destacado no parecer ministerial de segunda instância, “não há dinheiro
no mundo suficiente pra afastar as consequências advindas de semelhante rejeição”, a qual causou
angústia, ansiedade, tristeza e sensação de abandono para as infantes, seres humanos que sequer
possuem um teto próprio para morar, reitere-se por pertinente.

No tocante às condições dos causadores do dano, assevero que ambos são pro-
fissionais da área de saúde (ele enfermeiro e ela médica) e empregados da rede privada e pública,
apresentando renda mensal de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil rais), conforme rela-
tório social de fls. 173.

Dessa forma, resta evidente que gozam de uma excelente saúde financeira, tan-
to que, segundo eles próprios, davam vida de “princesa” às menores, que possuíam duas babás, es-
tudavam em escolas particulares, faziam várias viagens e etc, o que induz na possibilidade de paga-
mento do valor da indenização fixado pelo Magistrado sentenciante em 100 (cem) salários-míni-
mos, que também servirá de efeito pedagógico. 

Neste contexto,  mantenho o montante arbitrado a título de indenização
por danos morais, o qual, a meu ver, é condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade
objetiva do dano e seu efeito lesivo, bem como observa os critérios de proporcionalidade e ra-
zoabilidade, sem implicar enriquecimento ilícito das beneficiárias, atendendo, ainda, ao obje-
tivo de inibir os ofensores da prática de condutas futuras semelhantes. 

Por essas razões, em harmonia com o parecer da douta procuradoria de Justiça,
desprovejo o recurso apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Desembargador
José Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos  Santos e  a  a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vanina Nóbrega
de Freitas Dias Feitosa, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de março de 2020.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/08
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